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Curriculum Vitae
Asociația ”Bună Ziua, Copii din România”

I.Date privind identitatea organizației
Asociația „BUNĂ ZIUA, COPII DIN ROMÂNIA”
Denumirea oficială completă:
Acronim:

BZRO

Statut juridic:

Organizație nonguvernamentală
Adresa oficiala: Birlad, B-dul Primăverii,nr.15,Bl.C2, Sc.B, Ap.1,
731171, jud.Vaslui
Adresa sediu social : Birlad, B-dul Epureanu, nr.19, 731071, jud.
Vaslui

Date de contact:

Telefon: 0235 423 563 ; Fax: 0235 423 563;

Mobil:0745 532 343

E-mail: bunaziuacopiidinromania@yahoo.com
Web site: http://www.bunaziuacopii.ro
https://www.facebook.com/bz.ro.bd
Data sentintei de infiintare a
BZRO:

Sentința civilă nr.23/PJ din data de 22.11.1999 a Tribunalului Vaslui

Codul de inregistrare fiscala al
BZRO:

12586869

Nr.si data de inregistrare a
BZRO in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor:

4/A din 08.02.2011

Reprezentantul legal al BZRO:

Mihaela Zanoschi
Președinte Executiv:Mihaela Zanoschi
Vicepresedinte: Oana Lipovan

Membrii Consiliului Director:

Secretar: Otilia Virvorea
Membru:Freerk Hoeksema
Membru: Mariana Crăescu
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Număr angajați (2017):

Numar voluntari activi(2017):
Viziune:

Misiune:

Valori:

Apartenenta la federatii,retele
profesionale:

15

30( liceeni, studenti, specialisti)
Bună Ziua Copii din România este despre oameni, bunăstare şi
dezvoltare. Ne dorim o lume demnă pentru oameni diferiţi dar egali,
unde fiecare se simte apreciat, valorizat, iubit şi acceptat.
De a susţine copiii, tinerii şi familia pentru a duce o viață demnă, în
bunăstare.
-Loialitate
-Binele celuilalt
-Onestitate
-Generozitate
-Optimism
-Demnitatea ființei umane
-Solidaritate
-Respect reciproc
-Dăruire
-Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (2001prezent);
-Reteaua SPINlink , reţea virtuală
de promovare a metodei
videointeractiontraining( 2008-prezent);
-SIPI NET-Social Information, Partnership and Innovation Network
(2004-2005).

II. Domeniul de activitate: social /educațional
-dezvoltarea de programe şi servicii sociale, educaţionale şi de
recuperare pentru copii, tineri şi familii în dificultate;
Arii prioritare de interventie:
-încurajarea relaţiilor cu instituţiile publice şi organizaţii cu profil
similar din ţară şi străinătate;
-promovarea implicării membrilor comunităţii în acţiuni de voluntariat;
-sprijinirea autorităţilor locale în implementarea legislaţiei şi a
strategiilor din domeniul social.
Scopul declarat al organizației noastre este nu numai de furnizor
de servicii sociale pentru copii și familiile acestora, ci şi acela de
vector al schimbării. În acest sens, BZRO
militează pentru
valorizarea copiilor și potențialul acestora, suport și consiliere pentru
părinți în vederea dezvoltării abilităților parentale, implicarea
membrilor comunităţii în acţiuni de voluntariat, îmbunătățirea și
diversificarea metodologiilor de lucru în domeniul asistenței sociale a
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Abordare:

Categorii de beneficiari:

familiei și copilului. Activitatea organizației noastre vizează furnizarea
de servicii sociale de suport pentru copii cu vârste între 3-12 ani (
activități de socializare și petrecerea timpului liber, consiliere
psihologică, terapie logopedică, sprijin în efectuarea temelor și
învățare prin joc), Școala Părinților, grupurile de suport ale parinților
cu copii cu nevoi speciale, organizarea de schimburi de experiență,
seminarii, sesiuni de formare şi supervizare pentru practicienii din
domeniul social (asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi), proiecte
de implicare civică în comunitate a tinerilor și schimburi între tineri
din diferite țări.
Copiii în situații de vulnerabilitate, cu risc de separare de părinți,
copii care din motive economice/ de sărăcie nu au aceleași
oportunități de dezvoltare ca ceilalți copii de vârsta lor, cărora le
oferim servicii de suport si consiliere, terapie logopedică, ludoterapie,
sprijin și îndrumare pentru efectuarea temelor, activități de timp liber
și socializare.
Tinerii - din comunitate pentru care creăm oportunităţi prin care să
îşi dezvolte abilităţile şi atitudinile civice prin implicarea în proiecte de
voluntariat, și cărora le oferim servicii
de sprijin si consiliere
psihologică, orientare în carieră, mentorat.
Persoanele cu dizabilităţi neuropsihice - cărora le oferim suportul
necesar pentru creşterea calităţii vieţii și îndrumare / ghidare în
scopul identificării resurselor proprii, dezvoltării abilităţilor şi
autocunoaşterii prin programele de terapie, recuperare și reabilitarea
furnizate de Centrul comunitar pentru persoane cu dizabilități “Noi și
Voi” și Ferma „Bettine”.
Profesioniștii din domeniul social și educațional-cărora le punem
la dispoziție programe de instruire / formare, servicii de supervizare,
grupuri de suport pentru dezvoltarea competențelor profesionale în
domeniul protecției copilului,educația părinților, voluntariat,
management și comunicare.
Vârstnicii - cărora le oferim oportunitatea participării sociale ca
recunoaștere a unor valori individuale și asigurarea unei bătrâneți
demne si active.

Acreditari:

III. Experienta :
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nr.002039 din 12.05.2015
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Proiecte si programe
implementate
(1999- 2014):

1999-2002- Proiectul „Transformarea centrelor de plasament in
centre de tip familial” s-a desfasurat in 5 centre de plasament din
judetul Vaslui (Centru de Plasament nr.1, nr.2 şi „Elena Farago”Birlad, Centrul de Plasament nr.3 Vaslui, Centrul de Pasament nr.4
Falciu) si a avut ca scop implementarea principiilor de lucru de tip
familial în instituţiile rezidenţiale.
Parteneri: DGPC Vaslui ;
Finantatori: Ministerul de Externe al Regatului Tarilor de Jos prin
Programul MATRA si „Buna Ziua” kinderen in Roemenie Olanda;
Bugetul proiectului: 423.308 euro.

2000-2006- Programul „ Voluntariat de vara”- pentru copiii si
tinerii institutionalizati din 5 centre de plasament ale
DGASPC
Vaslui , Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu
Handicap Birlad, Casa „ Betania” Birlad, Complexul de Servicii
Comunitare nr.2 Birlad- 300 de voluntari implicati, 700 de copii si
tineri si-au petrecut in mod creativ si placut vacantele. Parteneri:
DGPC Vaslui , Asociatia Crestina de Misiune si Ajutorare Betania
Barlad;
Finantatori: “Buna Ziua”kinderen in Roemenie Olanda;
Bugetul programului: 150.000 euro.
2001-2002 - Forum ONG Barlad- initiativa BZRO avand drept scop
crearea unei retele a ONG-urilor locale, capabile sa furnizeze servicii
sociale complementare celor furnizate de administratia publica locala
si axate pe nevoile comunitatii. Parteneri: Fundatia „Myosotis”,
Fundatia „ Star of Hope”, ACMA „Betania”, Fundatia
„Podul
Dragostei” ; Finantatori: “Buna Ziua”kinderen in Roemenie Olanda.
2002- Seminarul cu tema „Cursul de baza-lucrul de tip familial”o
posibila solutie de imbunatatire a ingrijirii rezidentiale- in cadrul
caruia a fost prezentat cursul „Lucrul de tip familial in centrul de
plasament” realizat de specialistii BZRO si au fost impartasite
experiente de lucru. (50 de participanti- reprezentanti a 8 DGPC-uri
din zona Moldovei, ONG-uri locale, institutii partenere). Parteneri:
Reprezentanta UNICEF Romania, DGPC Vaslui; Bugetul
evenimentului: 896$

2003-2004:
-Proiectul „ Integrarea socio-profesionala a tinerilor din centrele
de plasament” ( 2003-2004), adresat unui numar de 12 tineri care
urmau sa paraseasca Centrul de plasament nr.2 Barlad, a avut ca
rezultate formarea deprinderilor de viata independenta si gasirea de
locuri de munca pentru tineri. Parteneri: DGPC Vaslui, JarabeeInstitutul de Ingrijire a Tinerilor din estul Olandei; Finantatori: Buna
Ziua, kinderen in Roemenie Olanda, Reprezentanta UNICEF
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Romania; Bugetul proiectului: 204.388 euro.
-Curs de instruire „Indrumare prin metoda video in serviciile
de protectie a copilului”( 2003-2004) a urmarit formarea in video
home training ( VHT) a 15 specialisti din „Buna Ziua, Copii din
Romania” si DGPC Vaslui
Parteneri: DGPC Vaslui , Colegiul
Saxion din Olanda; Finantatori: „Buna Ziua”, kinderen in Roemenie
Olanda; Bugetul proiectului: 11.950 euro
2003-2005-Contractul trilateral de colaborare intre Jarabee
Jeudzoerg Twente Olanda (Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul
Olandei) DGPC Vaslui şi Bună Ziua, Copii din România( 2003-2005)
a urmarit schimbul de experienţă şi de cunoştinţe ( know-how) între
specialiştii celor 3 instituţii partenere. Stagiile de formare au
contribuit la diversificarea instrumentelor şi metodologiilor folosite în
lucrul cu copiii şi tinerii în dificultate. Parteneri: DGPC Vaslui,
Jarabee- Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Olanda; Finanţatori:
Jarabee- Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei; Bugetul
proiectului: 304.500 euro.

2004:
- Proiectul de voluntariat „Un Pas Impreuna” (ian-dec.2004) si-a
propus pregatirea celor 49 de copii si tineri cu dizabilitati severe in
vederea mutarii lor din Centrul de Plasment Giurcani in Complexul
de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Barlad, in
conditii de securitate afectiva. Proiectul a avut ca rezultate
dezvoltarea unor comportamente verbale, motrice, cognitive si
afective superioare celor dinaintea initierii proiectului si o adaptare
mai usoara a copiilor si tinerilor la conditiile noi de viata.
Parteneri: DGPC Vaslui; Finantatori: Reprezentanta UNICEF
Romania, “Buna Ziua”kinderen in Roemenie Olanda; Bugetul
proiectului: 5.200$.
-Proiectul de voluntariat „Week-end împreuna” ( oct. 2004ian.2005) pentru 25 de copii si tineri cu HIV/ SIDA din CP „Elena
Farago” pentru care voluntarii au organizat activitati de joc,
socializare si timp liber.

2005:
“Buna Ziua-5 ani” – eveniment aniversar de apreciere si valorizare
a voluntarilor, partenerilor si membrilor echipei “Buna Ziua” ce a
reunit peste 100 de prieteni “Buna Ziua”.
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-Sesiuni de instruire pentru specialistii din DGPC Vaslui, SPAS
Birlad si ONG-urile locale sustinute de experti de la Jarabee-Institutul
de Ingrijire a Tinerilor din Estul Olandei: „Metode de lucru cu copilul
si familia” (2 zile), „Introducere in noi metode si tehnici de lucru in
asistenta maternala” (2 zile), Family Group Conference (1zi).
-Programul de instruire in metoda „ Educaţi:aşa!” pentru
asistenti maternali profesionisti a cărui scop a fost acela de a oferi
cursantilor contextul de invare propice dezvoltarii si exersarii
abilitatilor de relationare cu copiii din asistenta maternala in vederea
imbunatatirii abilitatilor parentale. Parteneri: DGASPC Vaslui,
Finanţator: „Buna Ziua“ kinderen in Roemenie.

2006:
2006-2008- Implementarea inovativă a metodei videointeraction
training şi e-learning în context european a avut ca scop
stimularea cooperării europene in utilizarea metodei video-inteaction
training in serviciile sociale si dezvoltarea de noi instrumente de
lucru (e-learning) pentru implementarea metodei. Proiectul a reunit
parteneri din 5 ţări ( Olanda, Scoţia, Cehia, Ungaria şi România) şi a
avut ca activităţi principale organizarea de sesiuni de instruire în
ţară şi străinătate( cursuri introductive, masterclass) pentru
specialiştii din domeniul social, învăţământ, studenţi, masteranzi,
stagii de formare a instructorilor şi supervizorilor pe metodă,
videoconferinţe şi supervizări online.
Parteneri: Universitatea de Vest Timisoara, Scop Timisoara,
Hungarian Videotraining Association, SPIN Cehia – Association for
Videotraining of Interaction, Universitatea Dundee- Scotiasi JarabeeInstitutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei( aplicant);
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Leonardo da Vinci;
Bugetul proiectului: 402. 382 euro.
2006- in prezent- Centrul de Consiliere şi Suport pentru Părinţi
şi Copii „ Casuta cu Jocuri este un serviciu social pentru copiii cu
varste intre 3-12 ani din Barlad si zonele rurale limitrofe si are drept
misiune prevenirea separării copiilor de familie, formarea si
dezvoltarea abilitatilor parentale si sprijin acordat copiilor pentru o
dezvoltare psiho-socio-emotională armonioasa prin consiliere
psihologica, terapie logopedica, activitati educationale, de joc şi
socializare. Parteneri: DGASPC Vaslui, CJRAE Vaslui, ISJ Vaslui;
Finanţatori:
Cooperating Netherlands Foundations(2006-2007),
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse(2008,2009) şi Bună
Ziua kinderen in Romenie( 2006-in prezent); Buget anual:30.000
euro
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2006- 2007- Programul „ E nevoie de tine! Oferă-te voluntar!”
prin care Asociaţia „ Bună Ziua, Copii din România” a organizat
campanii de recrutare de voluntari, sesiuni de pregătire a voluntarilor
şi a implementat proiectele de voluntariat „Mai multe sanse, mai
multe reusite’’ ( april. 2006- ian. 2007) si “Copiii delincventi sunt
in primul rand copii” ( april.- dec. 2006). Proiectele s-au adresat
copiilor din Centrul de Zi , Centrul pentru Copii Delincvenţi, Centrul
de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi
Exploatat- DGASPC Vaslui şi organizaţiile „ Star of Hope” Bârlad şi
ACMA „ Betania” Bârlad si au vizat dezvoltarea laturii socioemotionale si construirea de relatii de prietenie.Parteneri: DGASPC
Vaslui, Fundaţia „Star of Hope”, ACMA „Betania”; Finanţatori: Bună
Ziua, kinderen in Roemenie, Olanda. Bugetul programului: 1600
euro.

2007:
- Proiectul BBC-(Bona Buna Concept)- proiect pilot( aug.-oct.)
care a avut ca scop îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare dintre
părinti şi copii folosind metoda videointeraction training (consiliere
oferită pe baza analizei video a interacţiunilor/comunicării). La curs
au participat viitoare mamici sau tinere care intentioonau sa-si
gaseacsa un job ca bone.
-Master Class- Curs de dezvoltare a abilităţilor de formare in metoda
VIT(video interaction training) , curs organizat de Asociaţia „ Bună
Ziua, Copii din România”, Universitatea Dundee din Scoţia şi SPIN
Cehia pentru 15 specialisti din cadrul DGASPC Vaslui , ISJ Vaslui si
BZRO.

2008:
-Program de instruire a specialiştilor din serviciile sociale din
judetul Vaslui(2008-2009) s-a adresat asistenţilor sociali,
psihologilor, psihopedagogilor şi educatorilor care lucrează în
serviciile DGASPC Vaslui si a ONG-urilor locale care furnizeză
servicii copiilor cu autism şi dizabilităţi multiple. În cadrul acestui
program au fost organizate 6 work-shop-uri pentru 35 de participanţi
, training on the job şi coaching de catre 2 experti olandezi.
Parteneri: „Buna Ziua” kinderen in Roemenie”, Youth Health
Organisation Olanda, DGASPC Vaslui; Finantatori: „Buna Ziua”
kinderen in Roemenie”; Bugetul programului: 2500 euro
-„Educaţi: Aşa!”-curs de formare în domeniul educaţiei
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părinţilor- 14 specialişti ( asistent social, psihologi, pedagogi de
recuperare, kinetoterapeuţi, asistent medical, educatori, infirmiere)
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu
Handicap Vaslui au obţinut certificate de instructori pentru părinţi,
având astfel posibilitatea să susţină în viitor cursul pentru părinţii
beneficiari ai Centrului, precum şi să pună în aplicare principiile
„Educaţi: Aşa!” în lucrul direct cu copiii.
- Scoala Parintilor 2008 -37 de parinti au participat la 10 intalniri
avand ca teme: importanta familiei in dezvoltarea copilului,
prevenirea abuzului si neglijării , tulburarile de comportament ale
copilului, efectele televizorului/ calculatorului asupra copilului,
problemele scolare ale copiilor, efectele separarii si institutionalizarii
asupra copilului, formarea atasamentului securizant.
- Campania „ Copilaria NU trebuie sa doara“ in care BZRO a fost
partener, participand la Marsul Tacerii cu ocazia Zilei împotriva
Violenţei asupra Copilului organizat de Centrul de Primire în Regim
de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi Exploatat- DGASPC
Vaslui.

- Studiul opiniei publice bârlădene cu privire la fenomenul
violenţei în familie a fost realizat de BZRO în cadrul Proiectului
„Centrul de urgenţă pentru victimele violenţei în familie” finanţat de
Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004, Coeziune
Economică şi Socială.
-Schimbul de tineri (iulie-aug.)- a avut ca scop dezvoltarea
sentimentului solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri (români
şi francezi) sub forma unui Şantier de lucru. 11 tineri francezi,
membri ai Asociatiei Cercertasilor si Cercetaselor Unioniste din
Grenoble si 11 voluntari BZRO au organizat activitati si work-shopuri pe diferite teme ce au vizat dezvoltarea relatiilor de prietenie,
cunoasterea si respectarea diferentelor culturale. Parteneri:
Primaria municipiului Birlad, Grupul Scolar Al.I. Cuza, Protopopiatul
Birlad.
-Gala Voluntarilor BZRO 2008-eveniment in cadrul caruia au fost
apreciati, valorizati si premiati voluntarii BZRO si a fost desemnat
Voluntarul anului. La eveniment au participat 25 de voluntari, parintii
copiilor beneficiari ai proiectelor BZRO, parteneri. Bugetul Galei:
300 euro.

2009:
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2009-in prezent: „Ziua Familiei”- eveniment de promovare a
valorilor familiei si de evidențiere a importantei vieții de familie pentru
oameni si comunitate organizat intr-un spatiu public.Mesajul principal
al evenimentului este sublinierea rolului şi importanţei familiei în
dezvoltarea armonioasă a copiilor, celebrarea bucurie de a fi
împreună şi de a se avea unii pe alţii- părinţi şi copii.
Sponsorii evenimentului sunt firme din Birlad (ACMA Betania, Avonfiliala Birlad, S.C. IRIMPEX SRL, Magazinul Grafix, SC VIPP
Fashion –Patiseria „Gustul copilariei) care ofera in fiecare an ca
premii jocuri de familie,produse de igiena, dulciuri si electrocasnice.
2009- in prezent: Ziua Jocului- incepand din anul 2009, In fiecare
zi de vineri, in Casuta cu Jocuri sarbatorim Ziua Jocului. Intr-o
atmosfera de bucurie si veselie
care stimuleaza imaginatia,
creativitatea si spontanietatea, voluntarii asociatiei organizeaza
activitati de joc pentru copiii si prietenii acestora, pe care copii
beneficiari ii invita sa participe alaturi de ei.
-Scoala Parintilor 2009- 36 de parinti au participat la 7 intalniri
tematice, 4 pliante realizate pentru parinti („ Jocul”, „Comunicarea
cu copilul”, „ Copilul şi televizorul”, Un cuvânt de laudă”);
-Masa rotunda „ Provocări şi limite în parteneriatul cu familia” la
care s-a discutat pe marginea experienţelor în lucrul cu familiile care
beneficiază de servicii de zi la care au participat 25 de specialişti de
la Centrul de Zi şi Centrul Maternal din cadrul DGASPC Vaslui,
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap,
Fundaţia Star of Hope şi Centrulul de Consiliere „ Căsuţa cu Jocuri”;
- Proiectul bilateral româno-olandez „Şoc cultural?! – două ţări,
două culturi
în Uniunea Europeană” ( 1 septembrie- 23
decembrie 2009) derulat de Asociaţia „ Bună Ziua, Copii din
România” în parteneriat cu organizaţia olandeză „Trias Jeugdhulp”
este finanţat cu susţinerea Comisiei Europene prin Programul
„Tineret în Acţiune – Acţiunea 1.1. „Schimb de tineri”. 11 tineri din
Olanda proveniţi din instituţii rezidenţiale şi 12 tineri din România
proveniţi din Casa Betania Bârlad cu vârste cuprinse între 14-18 ani
au prezentat tradiţiile şi obiceiurile specifice celor două ţări, prin
organizarea unei serate interculturale,au vizitat obiectivele culturale
şi istorice din Birlad si au legat relaţii de prietenie, bazate pe respect,
toleranţă, acceptarea diversităţii. Bugetul proiectului: 7.484, 48
euro.
2009-in prezent: Servicii de consultanta pentru Casa „Betania”
Birlad - In baza Contractului de consultanta 128/ 04.05.2009 BZRO
asigura managementul Casei „ Betania”, serviciu rezidenţial de tip
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familial din cadrul ACMA Betania şi servicii de îndrumare,
supervizare şi suport în vederea asigurării calităţii serviciilor furnizate
şi implementării standardelor minime obligatorii.
2009- 2010-Proiectul „ Mai mult decât cuvinte in cadrul căruia am
infiintat un cabinet de logopedie in Spitalul de copii „ Sf. Nicolae”
Birlad si am dezvoltat un program de recuperare logopedică şi
terapie emoţională pentru copiii cu tulburări de limbaj si pentru copiii
spitalizați o perioada mai îndelungată. Parteneri: Spitalul de Copii
Sf. Nicolae, Primaria municipiului Birlad, CJRAE Vaslui; Finanţatori:
Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România în cadrul „Programului
pentru Sănătatea Copiilor -2009 „ Pot ajuta?” si “Bună Ziua” kinderen
in Romenie; Bugetul proiectului: 43 835 RON.

2011:
-Proiectul pilot de externalizare a Centrului de îngrijire de zi de
Primăria Vutcani către Asociaţia „ Bună Ziua, Copii din
România” ( oct.-dec.2011)
Acest proiect a avut la bază Protocolul de parteneriat din 27.10.2010
şi HCL 46/2010. Rolul Asociaţiei „ Bună Ziua, Copii din România” a
fost acela de a asigura angajarea, formarea şi supervizarea
personalului Centrului de îngrijire de zi.
-Sesiune de formare iniţială a personalului Centrului de zi din
cadrul Asociaţiei Un nou început în viaţă- au fost organizate 4
sesiuni pentru 10 participanţi ( asistent social, psiholog,
educatori)care au a avut ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor şi
tehnicilor de lucru cu copiii cu risc de separare de părinţi,
cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei privind protecţia drepturilor
copiluluisi a standardelor minime obligatorii.
- Scoala Parintilor 2011- 15 parinti au participat la 5 intalniri
tematice privind acordarea atentiei,aprecierea copiilor, stabilirea
limitelor, disciplinarea pozitiva si rezolvarea conflictelor.
- Organizarea a 3 seminarii cu tema„ Fii voluntar! Implică-te
într-un proiect” în oraşele Vaslui, Bârlad şi Huşi în cadrul
Programului “Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de
informare din reţeaua Europe Direct”. Partener: Consiliul Judetean
Vaslui, Finantator: Comisia Europeană prin Reprezentanţa sa în
România.
La aceste seminarii au participat 115 persoane cu vârste şi din
domenii diferite (elevi, studenţi, cadre didactice, cadre medicale,
reprezentanţi ai unor organizaţii non-guvernamentale cu activitate în
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domeniul voluntariatului.)
- Participarea la Grupul de lucru pentru crearea Ghidurilor de
monitorizare a drepturilor copilului pentru clusterul „Sănătatea
de bază şi bunăstarea” în cadrul proiectului „Advocacy for building
a national consensus on children rights monitoring structures and
creating the instruments for monitoring of children rights”,
implementat de FONPC și finanțat de Reprezentanța UNICEF
România.

2012:
-Proiectul “Schimb de tineri”II (mai-august 2012) a avut ca scop
schimbul de experienţă între tineri români şi francezi sub forma unui
Şantier de lucru. Acest proiect au vizat implicarea activa a tinerilor in
activitati sociale/ in folosul comunitatii. (programul „ Voluntariat de
vara” pentru copiii din serviciile sociale ale DGASPC Vaslui, „Buna
Ziua, Copii din Romania” si Centrul de Zi Vutcani, programul artistic
„Punti peste generatii” pentru persoanele varstnice din Centrul
medico-social Tutova, cu ocazia Anului European al imbatranirii
active si al solidaritatii intre generatii. Parteneri: “Bună Ziua”
kinderen in Romenie si Asociatia Cercertasilor si Cercetaselor
Unioniste din Grenoble.
Scoala Parintilor 2012- 30 de parinti au participat la 6 intalniri
tematice privind formarea atasamentului securizant, relaţiile de frăţie,
importanţa modelelor din familie pentru învăţarea comportamentelor
copiilor, agresivitatea copilului, gestionarea emoţiilor negative, jocul
– aventura învăţării.

- Proiectul „Vara aceasta se poartă voluntariatul“( iunie-sept.)
prin care voluntarii organizaţiei au derulat activităţi ludice, sportive şi
de socializare pentru copiii spitalizaţi o perioadă mai îndelungată în
secţia de neuropsihiatrie a Spitalului de copii Sf. Nicolae Bârlad şi
pentru tinerii cu măsură de protecţie din Centrul de Recuperare şi
Reabilitare a Copiilor Delincvenţi Bârlad.

2012- in prezent- Proiectul „Pentru maine!” in care elevii de liceu
care vor sa urmeze profesia de asistent social participa la intalniri cu
specialistii, programe de voluntariat si dezbateri despre ce
presupune alegerea profesiei de asistent social. Partener: Liceul
teoretic „Mihai Eminescu“ Birlad.

Curriculum vitae 2017

„BUNA ZIUA, COPII DIN ROMANIA”
12

2012, 2013-“Voluntar pentru o zi “ in cadrul programului Scoala
Altfel pentru elevii de la Colegiul National “Gh. Rosca Codreanu” si
de la Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Barlad. BZRO ofera elevilor
interesati posibilitatea de a experimenta pentru o zi ce inseamna sa
fii voluntar si un program de training de 1 zi care urmareste
dezvoltarea lor personala (comunicare, lucru in echipa, scrierea unui
proiect de interventie).Parteneri: Colegiul National “Gh. Rosca
Codreanu”, Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, Asociatia „Un
nou inceput in viata, Complexul de Servicii Comunitare nr.2 Birlad.
-Campania impotriva violentei in cadrul actiunii “19 zile de
activism pentru prevenirea abuzului si violentei impotriva
copiilor si tinerilor” initiata de Fundatia Summit-ul Femeilor Lumii
(WWSF) derulata de voluntarii asociaţiei în perioada 1-19 noiembrie
2012. Cei 22 de voluntari implicati in campanie au conceput si
realizat un film prin care si-au propus constientizarea / sensbilizarea
privind consecintele violentei domestice si au organizat dezbateri la
care au participat peste 100 de elevi si profesori din 3 licee din
Barlad (Liceul Teoretic « Mihai Eminescu », Liceul Pedagogic
« Alexandru Vlahuţă », Colegiul Tehnic « Al. I. Cuza »); Bugetul
Campaniei: 500euro
2012-2013: Servicii de consultanta pentru Fundatia „Noi si Voi“.
(Fundația „Noi si Voi“ a infiintat in comuna Gagesti 2 Locuinte
protejate pentru tineri cu dizabilitati si Ferma sociala Bettine).
Serviciile de consultanta au presupus evaluarea institutionala,
analiza SOWT, elaborarea unui master plan pentru urmatorii 3 ani si
obtinerea acreditarii ca furnizor de servicii sociale.

2013:
- Proiectul „ Servicii de suport pentru corectarea părăsirii
timpurii” (iunie-dec.) a avut ca obiective stimularea participării
şcolare în rândul a 75 de copii proveniţi din familii aflate în dificultate
din 4 comunităţi din judeţul Vaslui ( comunele Perieni, Puiesti, Zorleni
si orașul Barlad) , încurajarea investiţiei in educaţia şi intervenţia
timpurie, precum şi dezvoltarea abilităţilor parentale pentru părinţii
copiilor incluşi în proiect. Parteneri: 3 Primării ( Perieni, Puieşti,
Zorleni), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui; Finantatori: Consiliul
Județean Vaslui prin Programul pentru Finanţare Nerambursabilă a
Activităţilor Nonprofit de Interes General pe anul 2013 si “Bună Ziua”
kinderen in Romenie; Bugetul proiectului: 35.665 RON
-Cursul de formare în terapia Sherborne (nivelul I)- este un curs
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de inițiere în Terapia Sherborne,o metoda revolutionara prin care
descoperi principii noi de lucru in activitatea pe care o desfasori cu
copii sau varstnici cu nevoi speciale, dar nu numai. La curs au
participat 44 de cursanți din cadrul DGASPC Vaslui, Fundatia Star of
Hope Iasi, Universitatea Al.I. Cuza-Iași, Asociatia Psiterra-Iasi,
Asociatia Ancora Salvarii- Iasi,Asociatia Un nou inceput in viataBarlad si Congregatia Surorilor Saracilor Don Morinello. Finantator:
Buna Ziua Kinderen in Roemenie Olanda. Bugetul proiectului:
2278euro.
-Infiintarea platformei „Impreuna pentru copii” formata din 3 ONGuri locale ( BZRO, ACMA Betania si Fundatia „Podul Dragostei”) si
realizarea Expozitiei de fotografii cu titlul „ Copilaria” la care s-au
inscris peste 30 de copii cu fotografii inspirate din propria copilarie
sau a altor copii. Cele mai bune fotografii au fost premiate si scoase
la licitatie, banii proveniti din vanzarea fotografiilor fiind folositi
pentru achizitionarea de rechizite scolare pentru 10 copii din mediul
rural.
-Masa rotunda „Monitorizarea dreptului la educatie si timp liber”
– cercetare la nivel national realizata de FONPC, in care Buna Ziua
a aplicat instrumentele la nivelul judetului Vaslui, a interpretat si
prezentat rezultatele.
La eveniment au fost prezenti 20 de
participanti ( specialisti din cadrul DGASPC Vaslui, Primariile Puiesti,
Perieni, Zorleni, Grivita, ONG-uri locale, Liceul teoretic Mihai
Eminescu, reprezentanti ai Bisericii, Consiliului Elevilor si parinti.
-Masa rotunda „ Importanta educatiei timpurii pentru un start
bun pentru scoala” in parteneriat cu CJRAE Vaslui, DGASPC
Vaslui, ISJ Vaslui si FONPC. 30 de educatori, invatatori, pedagogi,
logopezi si psihologi au discutat despre importanta educatiei si
interventiei timpurii in dezvoltarea optimala a copiilor, despre
carentele, mentalitatile si credintele familiei romanesti care afecteaza
/ influenteaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii copilului,
precum si despre dificultatile intalnite de cadrele didactice in
personalizarea demersurilor educationale pentru copiii care au
nevoie de atentie speciala.
-Campania de mediu « Verde-n fata” (ecologizarea parcurilor,
parada din materiale eco) in care au fost implicati 20 de voluntari si
Primaria municipiului Birlad. Buget Campanie: 1500 RON

-Campania internationala « 19 zile de activism pentru prevenirea
abuzului si violentei » initiata de Fundatia Summit-ul Femeilor
Lumii (WWSF) . 17 voluntari au derualat actiuni de informare si
constientizare in 3 licee si 2 scoli generale din Barlad pentru 210
elevi si au tradus kit-ului „ Preventia este cheia”. Parteneri: Scoala
Episcop Iacov Antonovici, Scoala „Manolache Costache Epureanu”,
Colegiul tehnic „ Al.I. Cuza”, Liceul pedagogic „ Alexandru Vlahuta” si
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Liceul teoretic „ Mihai Eminescu” Birlad. Buget campanie: 600 RON.
-Partener la nivel local pentru ZAS2013 – organizarea actiunii
“Promovarea asistentei sociale in randul liceenilor”. Parteneri:
CNASR-Structura teritoriala Vaslui, Liceul theoretic “ Mihai
Eminescu” Birlad
-Gala Oamenilor de Bine - eveniment de valorizare a oamenilor cu
inițiativă care s-au implicat în viața copiilor din proiectul „ Servicii de
suport pentru corectarea părăsirii timpurii” și care au potențialul
de a inspira și alte inițiative și de a schimba mentalitǎţile privind
educația și investiția în copii. La eveniment au fost prezenti 70 de
participanti, 15 voluntari au fost premiaţi pentru dedicare şi implicare
în fapte bune, 3 comune au primit Premiul Pentru Comunităţi în care
am întîlnit Oameni de Bine, 3 parteneri au primit Premiul pentru
Parteneriat cu Oameni de Bine şi o TV locala şi un ziar local au
primit diplome speciale pentru aportul adus la promovarea faptelor
bune din proiect. Parteneri: CJ Vaslui, Tetrul V.I.Popa
Birlad,FONPC. Finatator: „Buna Ziua” Kinderen in Roemenie
Olanda. Bugetul Galei: 5.500 RON.
-Contractul de prestari servicii pentru acreditarea Centrului Zi
Gara Banca din cadrul Primariei Banca.
-Participarea la Grupul de lucru „Mediul familial si protectia
alternativa” pentru elaborarea Raportul Alternativ 2013 privind
respectarea Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului în România (
FONPC).
2014:
Centrul comunitar pentru tineri cu dizabilitati Noi si Voi-serviciu
preluat de la Fundația Noi și Voi.
Componentele serviciului sunt:
-Casa Găgeşti- preluată în baza Contractului de comodat
nr.155/13.11. 2014 de la Fundația Podul Dragostei, în care un număr
de 4 tineri cu handicap neuropsihic trăiesc semiindependent,
supravegherea acestora realizându-se de către un psiholog. În
cadrul acesti serviciu pilot se urmăreşte abilitarea acestor persoane,
care trebuie să trăiască în mijlocul comunităţii, fără ca cineva să îi
supravegheze în permanenţă, dobândirea acelor abilităţi de trai zilnic
care le va permite ca pe viitor să poată să fie dezinstituţionalizaţi.
- Ferma socială Bettine Găgeşti -în cadrul căreia 12 tineri din
locuințele protejate Găgești ( DGASPC Vaslui) și LP Giurcani ( Buna
Ziua) se derulează programele de terapie ocupațională sub
îndrumarea unui pedagog de recuperare. Finanțator: Fundația Noi
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și Voi Olanda. Bugetul anual al serviciului: 30.000 euro
Proiectul “Voluntar pentru o zi “ (aprilie 2014) in cadrul Scolii
Altfel pentru 120 de elevi de la Colegiul National “Gh. Rosca
Codreanu” si de la Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Barlad. „Buna
Ziua, Copii din Romania” a oferit elevilor interesati posibilitatea de a
experimenta pentru o zi ce inseamna sa fii voluntar. Parteneri:
Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, ACMA Betania, Liceul
teoretic „Mihai Eminescu” Barlad
Proiectul de integrare al copiilor in dificultate (iulie-august 2014)
pentru 40 de copii din Bârlad în cadrul căruia au fost organizate
activitati de joc, socializare și activități de educație nonformală.
Parteneri: ACMA Betania, Fundatia LIBRA din UK, Liceul Teoretic
Mihai Eminescu, Primăria Bârlad, DGASPC Vaslui.
Proiectul „Youth Camp” (septembrie 2014)-un proiect pilot, prin
care asociaţia a organizat o tabără pentru 10 adolescenţi, voluntari ai
organizaţiei. Specificul acestei tabere a fost faptul că timp de 3 zile,
tinerii au stat la cort în mijlocul naturii, în arealul oferit de Ferma
socială Bettine Găgești, fără acces la internet, fără televizor, radio şi
semnal pentru telefoanele mobile. Pe tot parcursul taberei au fost
organizate o gamă variată de jocuri interactive, activități de
socializare cu persoanele cu dizabilităţi, activități la fermă,
prepararea și servirea mesei. Buget: 1500 euro
Contractul de externalizare a managementului Casei Betania
din cadrul Asociatiei Crestine de Misiune si Ajutorare Betania –
Barlad- în baza Contractului de consultanta 128/ 04.05.2009 BZRO
a asigurat managementul Casei „ Betania”, serviciu rezidenţial de tip
familial din cadrul ACMA Betania, şi servicii de îndrumare,
supervizare şi suport în vederea asigurării calităţii serviciilor furnizate
şi implementării standardelor minime obligatorii specifice serviciilor
rezidenţiale.
Contractul de prestari servicii pentru functionarea Centrului Zi
Gara Banca din cadrul Primariei Banca- în cadrul acestui contract
BZRO pune la dispoziție expriența și expertiza prin 2 membri din
echipa ( asistent social și psiholog), precum și transferul de knowhow și metodologii de lucru.
Cursul de formare în terapia Sherborne (nivelul II)- cursul s-a
adresat specialistilor (psihologi, asistenti sociali, logopezi,
psihopedagogi, kinetoterapeuti, asistenti medicali) si a constat în
inițierea în Terapia Sherborne, o metoda revolutionara prin care
descoperi principii noi de lucru in activitatea pe care o desfasori cu
copii sau varstnici, cu nevoi speciale, dar nu numai.
Cursantii au primit certificate recunoscute la nivel international si
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elaborate de Asociatia Sherborne Nederland membra a International
Sherborne Developmental Movement.
S-a constituit Grupul de Initiativa Sherborne Romania format din
reprezentanti ai UAIC Iasi, DGASPC Vaslui, Asociația Psiterra Iasi si
Buna Ziua, Copii din Romania avand ca prim grup de sprijin pe
reprezentantii Sherborne Nederland ( Ellen van de Gruiter, Nici
Ummels, Ine Tiel Groenestege, Wil Moonen), Freerk Hoeksema si
Christel Visser. Finantator: Buna Ziua Kinderen in Roemenie
Olanda. Bugetul proiectului: 1500 euro
-Participarea la realizarea studiului “Influenţa stilului parental
asupra consumului de alcool la copiii din România” în calitate de
partener la nivel local pentru un consorțiu reprezentat de Ursus
Breweries, Institutul de Politici Publice prin divizia IPP Data
Research şi Demos.
(http://www.demos.co.uk/files/FeelingtheeffectsRomanian.pdf)

2015:
-Proiectul “Mai aproape de copii si parinti, mai bine pentru ei Servicii ambulatorii de suport si consiliere" (1 martie 2015- 30
aprilie 2016). Scopul proiectului a fost acela de a ajunge la 120 de
copii din 3 comunitati rurale (Grivița, Puiești, Zorleni), copii cu
întârzieri ușoare în dezvoltare/ cu un nivel mai slab de dezvoltare a
unor capacităţi cognitive, de comunicare, sociale, care încă nu au
fost identificaţi şi evaluaţi. Proiectul a urmărit crearea unui serviciu
ambulatoriu de suport pentru copiii cu intarzieri in dezvoltare,
oferirea de servicii sociale de bază pentru familii, cursuri pentru
părinți, crearea rețelelelor de suport în comunitate pentru copil și
familie, un program de educație timpurie- Gradinița de Vară Mobila.
Parteneri: Primaria Comunei Grivita, Primaria Comunei Puiesti,
Primaria Comunei Zorleni, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Vaslui, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui,
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui.
Finanțatori: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European 2009 – 2014 și Buna Ziua Kinderen in
Roemenie Olanda. Bugetul proiectului: 79.111,24 euro
-Proiectul “Educat și implicat în comunitatea mea”! (iuliedecembrie 2015). Scopul proiectului a fost îmbunătățirea calității
vieții pentru 40 de copii cu vârste între 9-13 ani proveniți din familii
aflate in situații de risc din localitatea Bârlad și zonele rurale limitrofe
prin: susținerea în școală a copiilor cu potențial intelectual ridicat
(perseverenți, responsabili și cu rezultate școlare bune în anul
precedent), crearea unui climat stimulativ de dezvoltare a
personalității și dobândirea de abilități de viață. Parteneri: ACMA
Betania, Liceul teoretic Mihai Eminescu Bîrlad, Complexul de Servicii
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Comunitare nr. 2 Bîrlad, Școala Gimnazială Nr. 1 “Iorgu Radu“,
Liceul Tehnologic “Petru Rareș“, Școala Gimnazială “Victor Ion
Popa“, Școala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici“, Școala
Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu”, Școala Gimnazială
“Stroe S. Belloescu“, Școala Gimnazială “George Tutoveanu“.
Finanțatori: Consiliul Judetean Vaslui prin Programul de finanţare
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2015 și Buna Ziua Kinderen in Roemenie Olanda. Bugetul
proiectului: 44173 lei
-Proiectul “Împreună pentru ei, în comunitate” (septembrie2015mai 2016). Scopul proiectului a fost acela de a crea oportunitati de
dezvoltare de abilitati si comportamente si exersarea acestora sub
indrumare pentru facilitarea tranzitiei catre viata in comunitate si
integrare a 8 persoane cu dizabilitati intelectuale.Obiectivele vizate
au fost: -dezvoltarea serviciilor sociale de incluziune sociala a pers.
cu dizabilitati intelectuale din locuinta protejata din com.Gagesti, dar
si din familii,prin extinderea Fermei sociale-componenta comunitara;cresterea gradului de constientizare cu privire la problematica
dizabilitătii intelectuale și a vizibilitatii lor in comunitate. Parteneri:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui,
Primaria Comunei Găgesti. Finanțatori:Fundația Vodafone România
prin Programul Strategic de Investitie in Mediul Rural și Fundația
“Noi și Voi” Olanda. Bugetul proiectului: 31500 lei
-Proiectul
”Decenţă
şi
respect
pentru
vulnerabili”,
POSDRU/185/6.2/S/155254 (martie-decembrie 2015) în care Bună
Ziua Copii din România a fost partener pentru Regiunea NE, la
Bîrlad pe perioada proiectului fiind înființat un centru regional.
Obiectivul general al acestui proiect a fost îmbunătăţirea participării
pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru 1.100 de
persoane ce aparţin grupurilor ţintă vulnerabile din regiunile Centru şi
Nord-Est prin cursuri de calificare, precum şi prin servicii integrate de
ocupare şi formare (evaluare, informare, consiliere). Parteneri:
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Agrafics Communication, Primãriile Bogdãnesti, Epureni,
Gãgești, Iana si Tutova, Partida Romilor Bîrlad, DGASPC Vaslui.
Finanțatori:Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.
-Workshop-ul “Fii schimbarea pe care o vrei în lume”- organizat
pentru 35 de elevi de la Colegiul tehnic Al.Ioan Cuza în cadrul Școlii
Altfel 2015 pe tema voluntariatului.
- Contractul de externalizare a managementului Casei Betania
din cadrul Asociatiei Crestine de Misiune si Ajutorare Betania –
Barlad- în baza Contractului de consultanta 128/ 04.05.2009 BZRO
a asigurat managementul Casei „ Betania”, serviciu rezidenţial de tip
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familial din cadrul ACMA Betania, şi servicii de îndrumare,
supervizare şi suport în vederea asigurării calităţii serviciilor furnizate
şi implementării standardelor minime obligatorii specifice serviciilor
rezidenţiale.
2016:
Proiectul “Mai aproape de copii si parinti, mai bine pentru ei Servicii ambulatorii de suport si consiliere" (1 martie 2015- 30
aprilie 2016). In 2016 cele mai importante activități implementate au
fost: Ziua magică a poveștilor și Ateliere creative-activități
derulate în comunitate, Grădinițe Prietenoase- acțiune de
îmbunătățirea a bazei materiale a grădinițelor din 3 comunități rurale
( Islaz, Odaia Bursucani și Lălești), întâlniri cu Consiliile Comunitare
Consulatative, lansarea Manifestului pentru sprijinirea accesului
copiilor din mediul rural la servicii sociale și de bază – document de
poziție adoptat de Asociația ”Bună Ziua Copii din România” ca o
declarație a aspirațiilor și angajamentelor pentru sprijinirea copiilor
din mediul rural, Formarea membrilor Consiliului Director & middle
management in planificare strategică și elaborarea Planului
strategic pentru orizontul de timp 2016-2018,
organizarea
Seminarului regional - Serviciile ambulatorii pentru copiii in situații
de risc din mediul rural- beneficii, limite, perspective.
-Proiectul “Împreună pentru ei, în comunitate” (septembrie2015mai 2016). In 2016 cele mai importante activități implementate au
fost: programul de terapie prin munca in Fermă socială pentru 12
tineri cu dizabilități, “O familie de bătrâni la masă” prin care 3 tineri
au gătit o masă caldă pentru 10 familii de bătrâni din comunitate,
activitati de crestere a vizibilitatii in comunitate- Ziua Portilor
Deschise, Scoala Altfel.
-Atelierul creativ și de dezvoltare personală (august 2016prezent) este un program de educație nonformală și dezvoltare
personală pentru copii cu vârste între 4-10 ani, cu accent deosebit
pe latura formativă care să ducă la dezvoltarea personalității copiilor.
Activitățile sunt organizate de traineri cu experiență în diferite
domenii ( psihologie, antreprenoriat și marketing, public speaking, și
voluntari și se bazează pe o colaborare deschisă cu părinții copiilor.
Atelierul Creativ este un serviciu care se autofinanțează.
-Servicii terapeutice pentru copilul din spectrul autist
(septembrie 2016-prezent) este o componentă a Centrului de Zi
pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii”Căsuța cu Jocuri”.
Serviciul are drept scop: îmbunătățirea vieții persoanelor cu
dizabilități și afecțiuni din sfera autismului.Obiectivul principal al
acestui serviciu este oferirea de servicii de consiliere,
terapie/logopedie și asistență socială pentru copiii cu autism și
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familiile acestora. Finanțator: Pro Juventute Olanda și autofinațare
prin vânzarea pachetelor de servicii către clienți.
- Contractul de externalizare a managementului Casei Betania
din cadrul Asociației Crestine de Misiune si Ajutorare Betania –
Barlad- în baza Contractului de consultanta 128/ 04.05.2009 BZRO
a asigurat managementul Casei „ Betania”, serviciu rezidenţial de tip
familial din cadrul ACMA Betania, şi servicii de îndrumare,
supervizare şi suport în vederea asigurării calităţii serviciilor furnizate
şi implementării standardelor minime obligatorii specifice serviciilor
rezidenţiale.
- Contribuție la dezvoltarea manualului de formare “Exercitarea
drepturilor copilului”, un manual folosit pentru formarea în
România a specialiștilor care lucrează cu copii din sistemul de
protecție specială și sprijin în organizarea sesiunii de formare a
specialiștilor ( asistenți sociali, educatori, asistenți medicali) din
județul Vaslui în calitate de membru în Comitetul de Coordonare
în cadrul proiectului “Training Professionals Working with
Children in Care” implementat de SOS Satele Copiilor România
-Partener pentru Evaluarea sumativă a a modelului implementat
de Reprezentanața UNICEF în România „Prima prioritate: Niciun
copil invizibil!” în județul Vaslui și Neamț ( aprilie-decembrie 2016).
Obiectivele evaluării au avut în vedere analiza relevanței, eficiența și
eficacitatea acțiunilor întreprinse, a impactului modelului și măsura în
care acesta a contribuit la facilitarea accesului copiilor și familiilor
acestora la servicii sociale de bază, precum și a sustenabilității și a
posibilității de replicare a modelului la nivel național.
-Auditul procesului de transfer a managementului serviciilor
sociale create de Fundația “Noi si Voi”( Ferma socială, Casa
Giurcani) (septembrie-decembrie 2016) și elaborarea noilor
documente de intenție și strategice pentru transferarea
managementului serviciilor către BZRO și stabilirea condițiilor de
colaborare cu Fundația Noi și Voi din Olanda.
-285 de copii cu varste intre 3-12 ani au beneficiat de sprijin la
efectuarea temelor, activitati de joc, socializare si timp liber,
evaluare si consiliere psihologica;
Rezultatele proiectelor
implementate:

-104 copii din mediul rural au participat la „Gradinta de Vara” cu
scopul pregatirii si incurajarii pentru a frecventa gradinita / scoala;
-61 de copii din mediul rural au primit ghiozdane si rechizite scolare;
- 180 de familii au participat la Scoala Parintilor;
-peste 150 de copii au fost inclusi in programe de terapie logopedica
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pentru corectarea tulburarilor de limbaj;
- 900 de copii si tineri din centrele de plasament si centrele de zi din
Birlad au participat la jocuri, activitati, excursii organizate de
voluntarii asociatiei;
-peste 300 de voluntari implicati in proiectele BZRO;
-dezvoltarea unui model de îngrijire de tip familial pentru centrele de
plasament a cărui descriere şi mod de implementare este prezentat
în Cursul de baza în lucrul de tip familial realizat de experţi români şi
olandezi ( tiparirea cursului in 500 de exemplare);
-20 de specialisti romani ( asistenti sociali, psihiologi, manageri) au
participat la vizitele de lucru organizate in institutii de protectie a
copiilor si tinerilor din Olanda;
-15 experti olandezi au sustinut sesiuni de instruire pentru specialistii
din Romania ( asistenta maternala, coaching, video interaction
guidance, organizarea discutiilor de functionare cu angajatii,
intervizie si organizarea sedintelor de caz);
-peste 1000 de specialisti din domeniul social, educational si medical
au participat la sesiuni de instruire organizate de BZRO ( Cursul de
baza in lucrul de tip familial, Educati: Asa!, metoda VIT, terapia
Sherborne, deprinderi de viata independenta, etc)
- 4 apartamente au fost achizitionate in Birlad si donate catre
DGASPC Vaslui pentru implementarea programelor de pregatire
pentru viata independenta pentru tinerii care se pregatesc sa
paraseasca sistemul de protectie;
- pilotarea şi dezvoltarea unui model de pregătire pentru viaţa
independentă a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie,
adaptarea metodologiile de lucru olandeze la realităţile româneşti şi
transferul know-how-ului catre specialistii din DGASPC Vaslui;
-diseminarea şi promovarea în România a metodei de consiliere cu
camera video ( video interaction guidance / videohometraining) ,
organizarea de seminarii, conferinţe, sesiuni de formare şi
supervizare pentru practicienii din domeniul social şi educaţional,
precum pentru mediul academic ;
-înfiinţarea Centrului de Consiliere si Suport pentru Părinţi şi Copii
„Casuta cu Jocuri” în municipiul Bârlad care se adresează familiei ca
sistem, oferind servicii deopotrivă copiilor şi familiilor acestora (
consiliere socială, consiliere psihologică, programe de educaţie
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parentală, sprijin în educaţia copiilor şi intervenţie logopedică.
-infiintarea Cabinetului de logopedie în cadrul Spitalului de copii Sf.
Nicolae din Birlad cu scopul îmbunătăţirii calităţii actului medical
pentru copiii cu tulburări de limbaj şi pentru copiii care sunt spitalizaţi
o perioadă mai îndelungată.

Parteneri institutionali:

- Serviciile de suport pentru corectarea părăsirii timpurii a școlii a fost
considerat model de bună practică și s-a numarat printre cele 10
modele de succes privind interventia pentru prevenirea şi reducerea
fenomenelor de abandon şcolar și a fost promovat pe Platforma
Nationala pentru Educatie. (http://www.pentrueducatie.ro/exemplede-succes/page2)
-Jarabee - Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui
-Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
-Asociatia Crestina de Misiune si Ajutorare „Betania”
-SERA Romania
-Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Birlad
-Consiliul Judetean Vaslui
-Primaria municipiului Birlad
-Primariile Comunelor : Banca, Grivita, Puiesti, Perieni, Zorleni si
Vutcani
-“Bună Ziua”, Kinderen in Roemenië – Olanda
- Ministerul de Externe al Regatului Tarilor de Jos-Programul MATRA
-Cooperating Netherlands Foundations (CNF)

Finantatori:

-Reprezentanța UNICEF în România
-Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale
Varstnice ( finantare in baza Legii 34/1998)

si

Persoanelor

-Consiliul Judetean Vaslui prin Programul pentru Finanţare
Nerambursabilă a Activităţilor Nonprofit de Interes General
-Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European 2009 – 2014
-Fundația Vodafone România prin Programul Strategic de Investitie
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in Mediul Rural
-Pro Juventute Olanda

IV. Premii si distinctii
2007

Diploma de merit pentru domeniul: “Tineri care parasesc centrele
de plasament”- Gala Premiilor FONPC

2008

Diploma pentru Parteneriat de valoare din partea DGASPC Vaslui
Diplomă de participare – Buna Ziua Copii a fost finalistă la Gala
Națională a Execelenței în Asistența Socială , Ediția I, la categoria
„Instituția Anului”

2014

Premiul pentru Inovatie pentru Campania din 2013 din cadrul "19
zile de Activism pentru Prevenirea Abuzului si Violentei impotriva
Copiilor si Tinerilor", premiu oferit de Women's World Summit
Foundation cu sediul la Geneva
-Trofeul Voluntarul Anului 2015, obținut de Ana Maria Osipov,
voluntar “Bună Ziua Copii”- „Gala Performanței Bârlădene’
organizată de Consiliul Elevilor de la Colegiul Național ‘Gheorghe
Rosca Codreanu’

2015

-Trofeul pentru ‘Proiecte și campanii de voluntariat’-„Gala
Performanței Bârlădene’ organizată de Consiliul Elevilor de la
Colegiul Național ‘Gheorghe Rosca Codreanu’
-Premiul pentru implicarea în domeniul social obținut de
directorul executiv al organizației, Mihaela Zanoschi, în cadrul Galei
“FEMEILE P.O.T.” organizată de Consiliul Județean Vaslui

2016

2017

Premiul pentru Servicii Sociale (Ferma Socială Bettine)- Gala
Fundației Vodafone
Premiul Asistentul Social al Anului 2016 obținut de directorul
executiv al organizației,Mihaela Zanoschi, în cadrul Galei Naționale a
Excelenței în Asistență Socială, Ediția a IV-a

V. Alte informatii
2005-2006
2001-2002/ 2009-2017
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2011-2013

Membru în Comisia pentru Acreditarea Furnizorilor de Servicii
Sociale Vaslui

2012-2015

Membru in Consiliul Director al FONPC (Federatia Organizatiilor
Neguvernamentale pentru Copil)

2015-2016

Membru în Comitetul de Coordonare din România pentru proiectul
„Training Professionals Working with Children in Care” implementat
de Asociația SOS Satele Copiilor în România
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